
 

1 আদনািনর মৃতুয্ এবং মুবাহালা িনেয় খােরিজ ও তােদর অনুসরীেদর অসাড় ব�েবয্র জবাব 

 

  



 

2 আদনািনর মৃতুয্ এবং মুবাহালা িনেয় খােরিজ ও তােদর অনুসরীেদর অসাড় ব�েবয্র জবাব 

মুবাহালা হল এমন একিট দু’আ যা দু’জন বয্ি� যারা এেক-অপরেক িমথয্ার দােয় অিভযু� করেছ, তারা 
জনস�ুেখ কের। তারা �কােশয্, জনস�ুেখ এই দু’আ কের েযন দুজেনর মেধয্ েয িমথয্াবাদী তার উপর আ�াহর 
শাি� পিতত হয়, েস েযন অিভশ� হয় এবং েস েযন �ংস হয়। 
আদনািন মুবাহালা কেরিছল, “ও আ�াহ্ ! যিদ IS খাওয়ািরজ হয় তাহেল এর েকামর েভে� িদন, এর েনতােদর 
হতয্া করুন, এেদর পতাকার পতন ঘটান এবং এর ৈসনয্েদর সেতয্র অিভমুখী করুন।” 
আলহামদুিল�াহ! আদনািনর মৃতুয্র মাধয্েম আমরা মুবাহালার চূড়া� ফল েদখেত পাি�...  
যিদও দাওলার বুি� �িতব�ীরা মুবাহালার ফল �কাশ পাওয়ার িবষয়িট হাসয্কর উপােয় অ�ীকার করেছ... 
আেলাচয্ ডকুেমে� ISএর আল বায়ান েরিডওেত েদয়া ব�েবয্র জবাব এবং মুবাহালার ফলাফেলর বয্াপাের 
চূড়া� ব�বয্ তুেল ধরা হেয়েছ...!  

আেগ েথেক িকছু জানা না থাকেলও েকােনা সমসয্া েনই... 

 

 

খােরিজঃ িবে�র িবিভ� �াে�র মুসিলমরা যখন িজহােদর এক উ�ল �তীেকর মৃতুয্েত েশােক মমর্াহত তখন 

�ুেসডার এবং তােদর মুনািফক ও মুরতাদ েদাসর এবং অনয্ানয্ অজ্ঞ েলােকরা এ খবর শুেন আন� উদযাপন 

করেছ। 

আ�াহর কসম! আিম কখনও ভাবেতও পািরিন শােয়েখর পক্ষ সমথর্ন কের আমােক িলখেত হেব, আমার 

ক�নােতও আেস িন কুফফারেদর হােত একজন মুসিলেমর মৃতুয্েত মুসিলম দাবীদার েকউ আনি�ত হেত 

পাের। িক� এ হে� বতর্মান দুিনয়ার অব�া, লা হাওলা ওয়ালা কু’আতা ই�া িব�াহ। 

জবাবঃ সারা িবে�র মুসিলমরা িকয়ামত িদবেস সাক্ষী িদেব বতর্মান জমানায় খােরজী আদনািন এবং তার 

তাকিফির অনুসারীেদর মত আর েকউ িজহােদর এত ক্ষিত কেরিন। মুসিলম উ�াহ সাক্ষী িদেব েস িছল একজন 

িমথয্াবাদী, েয তার কথা ও দাবীেত িমথয্া বলত এবং তার এ িমথয্া হাজার হাজার িনরপরাধ মুসিলমেক মৃতুয্ 

ও ধংেসর িদেক েঠেল িদেয়েছ। এর �ারা ইসলাম েকানভােবই উপকৃত হয়িন; বরং উপকৃত হেয়েছ কুফফার 

আর তার গু�াবািহনীর সদসয্রা। বতর্মােন মুসিলমরা খুলাফােয় রােশিদন িবেশষ কের হজরত আিল(রাঃ)’র 

সু�াহ অনুসরণ কেরেছ িযিন তাঁর সমেয়র এক খােরজীর মৃতুয্ েদেখ আনি�ত হন এবং রেবর দরবাের 

কৃতজ্ঞতায় িসজদায় লুিটেয় পেড়ন। তাই মুসিলম উ�াহ বতর্মােন এই খােরজীর মৃতুয্েত আন� �কাশ করেছ 

েযমিনভােব তােদর পূবর্সূির আিল(রাঃ) এক খােরজীর মৃতুয্েত আন� �কাশ কেরিছেলন। আর িবে�র িবিভ� 

�াে�র মুসিলমরা েয েশােক মমর্াহত এটা একটা িবরাট িমথয্া কথা। িকভােব তারা েশােক মমর্াহত হেত পাের 

যখন িক না তারা রাত-িদন আ�াহর কােছ খাওয়ািরজেদর �ংস এবং এ িফতনা ব� হওয়ার জনয্ দু’আ 

কেরেছন? তাই তাঁরা মমর্াহত নন বরং তাঁরা আ�াহর �িত  কৃতজ্ঞ েকননা আ�াহ তা’আলা এ খাওয়ািরজেদর 

�ংস হওয়ার দু’আ কবুল কেরেছন। 



 

3 আদনািনর মৃতুয্ এবং মুবাহালা িনেয় খােরিজ ও তােদর অনুসরীেদর অসাড় ব�েবয্র জবাব 

খােরিজঃ এসব �িতব�ী িনেবর্াধেদর সংিক্ষ� জবাব িনে� েদয়া হলঃ 

“যিদ েতামরা এেক সেতয্র মাপকািঠ মেন কর তেব েতামােদর জনয্ িকছু তথয্ েদয়া হল যােত েতামরা িচ�া-

ভাবনা করেত পােরাঃ  

জবাবঃ �থমত আদনািন িনেজ এ মুবাহালার েঘাষণা িদেয়িছল এবং তােদর মৃতুয্েক েস িনেজ সেতয্র মাপকািঠ 

বািনেয়িছল। তােদর শািরয়াহ েকােটর্ এেস সমসয্া সমাধােনর আ�ান জানােনা হেয়িছল িক� তারা মুখ িফিরেয় 

েনয় এবং শায়খ আবু আবদু�াহ শািমেক মুবাহালার আ�ান জানায়। এমনিক শায়খ আবু আবদু�াহ শািম যখন 

মুবাহালার জবাব েদন তখনও বেলিছেলন সমসয্া সমাধােনর পথ হল শািরয়াহর আেলােক িবষয়টার ফয়সালা 

করা মুবাহালার মাধয্েম নয়। িক� মূখর্ আদনািন আবু আ�ু�াহর এ কথার েকান জবাব িদেত পােরিন তাই 

আদনািন িনেজ শায়খেক মুবাহালার চয্ােল� জানায়। তাই আদনািন িনেজ মুবাহালােক ‘সেতয্র মাপকািঠ’ 

বািনেয়েছ েযমনটা উপের দািব করা হেয়েছ। িক� জােহল আদনািন এটা বুঝেত পােরিন েয েস আসেল িনেজর 

কবর িনেজই খঁুড়েছ! 

খােরিজঃ আল-কােয়দার ইেয়েমন শাখার অিধকাংশ েনতা মারা িগেয়েছ- তবুও িক এটা মুবাহালার ফল নয়?। 

জবাবঃ আল-কােয়দার ইেয়েমন শাখার সােথ আদনািনর মুবাহালার েকান স�কর্ েনই। তাই মুবাহালােত যারা 

অংশ েনয় িন তােদর মৃতুয্ েয এ কথা বেলেছ তাঁর অজ্ঞতা ছাড়া আর িকছুরই �মাণ বহন কের না। মুবাহালা 

হেয়িছল আদনািন ও আবু আবদু�াহ শািমর মােঝ আর শায়খ আবু আবদু�াহ এখনও আ�াহর রহমেত জীিবত 

আেছন যার �ারা �মািণত হয় িতিন আদনািনর িবরুে� তাঁর দাবীেত সতয্বাদী িছেলন। 

ি�তীয়ত, ওই সমেয় আল-কােয়দার ইেয়েমন শাখা আদনািন এবং তার �পেক খােরজী মেন করত না। বরং 

তাঁরা তােদর স�েকর্ ভােলা ধারণা রাখত এবং তােদর ছাড় িদত। এবং এর েবশ কেয়কমাস পর যখন আমািরকা 

IS এর িবরুে� হামলার িস�া� েনয় আল-কােয়দার ইেয়েমন শাখা এক িববৃিতেত IS এর �িতরক্ষার জনয্ 

কাঁেধ-কাঁধ িমিলেয় লড়াই করার আ�ান জানায় এবং তােদর খােরজী বলেত অ�ীকৃিত জানায়...!! তাই তেকর্র 

খািতের বলেত হয় আল-কােয়দার ইেয়েমন শাখার েনতারা এজনয্ মারা পেড়েছ েকননা তাঁরা তােদরেক খােরজী 

মেন করত না...!! 

খােরিজঃ  ২। আল-কােয়দার ইেয়েমন শাখার দখেল থাকা অিধকাংশ এলাকার পতন হেয়েছ- তবুও িক এটা 

মুবাহালার ফল নয়?। 

জবাবঃ এর জবাব আেগর পেয়ে�ই েদয়া হেয়েছ আলহামদুিল�াহ। তেব একটা িবষয় বেল রাখা দরকার, 

ইেয়েমেন আল-কােয়দার মুজািহদেদর েকৗশলগত কারেণ িপছু হটার ফেল সামিয়ক ক্ষিত েথেক খােরজী IS এর 

ইরাক ও িসিরয়ােত এলাকা হারােনা অেনক অেনক েবশী মারা�ক!  
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খােরিজঃ ৩। জাবহাত আন নুসরার মুখপা�সহ দশ জেনর মত েনতা মারা পেড়েছ- তবুও িক এটা মুবাহালার 

ফল নয়?। 

জবাবঃ আমরা আবারও বলিছ মুবাহালািট িছল শায়খ আবু আবদু�াহ শািম ও আদনািনর মেধয্ আর শায়খ আবু 

আবদু�াহ এখনও আ�াহর রহমেত জীিবত আেছন যার �ারা �মািণত হয় িতিন আদনািনর িবরুে� তাঁর দাবীেত 

সতয্বাদী িছেলন।  

যারা মুবাহালােত অংশ েনয় িন তােদর মৃতুয্ খাওয়ািরজেদর জনয্ িকছুই �মাণ কের না। এর িবপরীেত এটা 

�মাণ হয় েয, জাবহাত আন নুসরার সদসয্রা সব সময়ই মুখিলস ও সতয্বাদী মুজািহদ িছল েকননা জাবহাত 

আন নুসরার অেনক েনতা �ুেসডারেদর িবমান হামলায় িনহত হেয়েছন।  

আদনািন তার “এটা আমােদর মানহাজ নয়, কখনও হেবও না” ব�েবয্ দািব কেরিছল আল-কােয়দা পথ�� 

হেয় েগেছ এবং েস বেলিছল, “উসামার সময় কুফফাররা আল-কােয়দার �শংসা করত না িক� এখন কুফফাররা 

আল-কােয়দার �শংসা কের”.....!!  

তাই যখন কুফফাররা জাবহাত আন নুসরার েনতােদর হতয্া করল তখন এটা �মািণত হেয় েগল েয আদনািন 

একটা িমথুয্ক েকননা কুফফাররা যিদ জাবহাত আন নুসরার �শংসাই কের থােক তেব েকন তােদর েনতােদর 

হতয্া করেব? তাই জাবহাত আন নুসরার েনতােদর হতয্া করা এটাই �মাণ কের েয আদনািন একজন িমথুয্ক 

ছাড়া আর িকছুই নয়...!!  

েকননা জাবহাত আন নুসরার েনতােদর মৃতুয্ই �মাণ কের েয কুফফাররা তােদর �িত স��ও না তােদর 

�শংসাও কের না েযমনটা আদনািন তার বয়ােন িমথয্াচার কেরিছল...!! 

খােরিজঃ ৪। জাহরান আলাউশ এবং তার জাইশুল ইসলােমর অপরাধী সদসয্রা মারা পেড়েছ- যিদও এটা 

মুবাহালার ফল নয়? 

৫। হাসান আবাউদ এবং আহরার আশ শােমর আরও িকছু গু�া িনেজেদর সাজােনা নাটেক মারা পেড়েছ- 

এরপরও এটা মুবাহালার ফল নয়? 

জবাবঃ ৪থর্ ও ৫ম পেয়� দুেটা একই, তাই এ দুেটার জবাবও এক।  

�থমত আমরা আবার বলিছ, মুবাহালািট িছল শায়খ আবু আবদু�াহ শািম ও আদনািনর মেধয্ আর শায়খ আবু 

আবদু�াহ এখনও আ�াহর রহমেত জীিবত আেছন যার �ারা �মািণত হয় িতিন মুবাহালােত আদনািনর িবরুে� 

তাঁর দাবীেত সতয্বাদী িছেলন। যারা মুবাহালােত অংশ েনয় িন তােদর মৃতুয্ খাওয়ািরজেদর জনয্ িকছুই �মাণ 

কের না। 

ি�তীয়ত, জাহরান আলাউশ, হাসান আবাউদ এবং অনয্ানয্ মুসিলম েনতােদর মৃতুয্ আদনািনর গােল অেনক বড় 

একটা থা�ড়! এর কারণ খুবই সহজ...!!  
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েকননা খােরজী আদনািনর �ভােব IS সবসময় এ মুসিলমেদর সাহাওয়াত বলত। আর সাহাওয়াত হল তারাই 

যারা ইসলােমর দুশমনেদর �ারা পিরচািলত এবং মুজািহদেদর িবরুে� যুে� িল�।  

সাহাওয়াতরা আেমিরকানেদর আিব�ার যােদর ৈতিরই করা হেয়িছল ইরােকর মুজািহদেদর িবরুে� যু� করার 

জনয্। তাই সাহাওয়াত হে� তারাই যারা কািফরেদর এেজ�, যারা মুজািহদেদর িবরুে� যু� কের থােক। িক� 

জাহরান আলাউশ, হাসান আবউদ এবং অনয্ানয্েদর মৃতুয্ �মাণ কের েয আদনািন একজন িমথয্াবাদী, েকননা 

এেত �মািণত হয় এরা সাহাওয়াত নয় বরং মুসিলমেদর �িতরক্ষা করার অপরােধ তারা কুফফারেদর হােত 

িনহত হেয়েছ।  

অনয্থায় কুফফাররা এই মুসিলমেদর হতয্া করত না যিদ তারা এ খােরজীর িমথয্া অনুযায়ী সাহাওয়াত হত। 

অনয্িদেক IS এই মুসিলমেদর মৃতুয্েত উ�াস �কাশ কেরেছ যা সাহাওয়াতেদর কাজ েকননা িজহােদ িবজয় 

অজর্ন িবলি�ত কের তারা কুফফারেদর সাহাযয্ কেরেছ। 

খােরিজঃ ৬। জাওয়ািহির হািসর পাে� পিরণত হেয়েছ এবং তার িমথয্া সবার সামেন �� হেয় েগেছ (মৃত 

বয্াি�েক বাই’আত েদয়ার মাধয্েম)- এরপরও এটা মুবাহালার ফল নয়?  

জবাবঃ জাওয়ািহির (হািফজাহু�াহ) �মাণ করেছন িতিন একজন জ্ঞানী বয্াি� এবং সালাফেদর অনুসারী, েকননা 

মুসিলমেদর েনতার মৃতুয্র কথা েগাপন রাখা সালাফেদর আমল �ারা �মািণত।  

তাই মুসিলমেদর েনতার মৃতুয্র কথা েগাপন েরেখ জাওয়ািহির �মাণ কেরেছন িতিন সালাফেদর �কৃত অনুসারী 

এবং িতিন শ�েদর ধাঁধায় েফলেত সক্ষম হেয়েছন এবং তােদর পরা� করেত েপেরেছন। না হেল সালাফ এবং 

সাহািবগণও(রাঃ) িমথয্াবাদী েকননা তাঁরা মুসিলমেদর েথেক তােদর েনতার মৃতুয্র খবর েগাপন েরখেছন। 

ি�তীয়ত, মৃত বয্াি�েক বাই’য়াত েদয়ােত িতিন িমথুয্ক হন িন বরং এটা �মাণ কের জাওয়ািহির রাসুলملسو هيلع هللا ىلص’র 

আমল অনুসরণ কেরেছন িযিন বেলেছন, “যু� হল েধাঁকা।”  

তাই িতিন যিদ আ�াহর রাসুলملسو هيلع هللا ىلص’র উপেদশ েমেন চেলন তাহেল িতিন িকভােব িমথয্াবাদী হন? তাহেল 

খাওয়ািরজেদর মেত রাসুলملسو هيلع هللا ىلصও িমথয্াবাদী েকননা িতিন যুে� েধাঁকা েদয়ার অনুমিত িদেয়েছন...!!  

IS খাওয়ািরজেদর �ীেনর অবমাননা েথেক আমারা আ�াহর িনকট পানাহ চাই...! 

খােরিজঃ ৭। জাওয়ািহির আখতারেক বাই’য়াত িদেয়েছ েয িক না ইরােনর ঘিন� িম�- এরপেরও এটা মুবাহালার 

ফল নয়। 

জবাবঃ এগুেলা এেকবাের ডাহা িমথয্া কথা! আসেল এ ব�বয্ েথেক শায়খ আবু আবদু�াহ শািমর কথা সতয্ 

�মািণত হয়, িযিন মুবাহালার সময় বেলিছেলন, "IS �মাণ ছাড়া মানুষেক অপবাদ েদয় এবং তারা �মাণ ছাড়াই 

মুসিলমেদর কািফর সাবয্� কের ও তােদর হতয্া কের।"   
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এবং তারা শুধু অনুমান এবং সে�েহর অনুসরণ কের। তাই এটা আসেল মুবাহালার ফল এবং এটা �মািণত 

হয় েয, IS শুধু অনুমােনর িভি�েতই �মাণ ছাড়া মানুেষর উপর অপবাদ েদয় িঠক েযমনিট মুবাহালার সময় 

বলা হেয়িছল......!!  

সকল �শংসা আ�াহ তা’আলার িযিন আদনািনর �িতিট িমথয্ােক �কাশ কের িদে�ন যা েস মুবাহালার সময় 

বলিছল এবং িবে�র সামেন �কাশ হেয় েগল IS অনুমান ও সে�েহর উপর িভি� কের অেনয্র উপর েদাষ 

চাপায়। 

খােরিজঃ ৮। আখতার মারা েগেছ েবশী িদন হয়িন এবং জাওয়ািহির তার উ�রসূিরেক বাই’আত িদেয়েছ- 

এরপরও এিট মুবাহালার ফল নয়। 

জবাবঃ এই ব�বয্ আসেল আেগর ব�েবয্র জবাব িদেয় েদয়।  

িকভােব তুিম বলেত পােরা আখতার শ�েদর এেজ� এবং শ�েদর সােথ তাঁর ভােলা স�কর্ রেয়েছ যখন 

তুিম িনেজই বলেল আখতার শ�র হােত িনহত হেয়েছ?  

পর�র িবেরাধী ব�বয্।  

যিদ আখতার মনসুর রহঃ কুফফার শ�েদর হােত মারা িগেয় থােক এর মােন হে� েস শ�েদর জনয্ কাজ 

করিছল না। এর মােন হে� IS হল িনেবর্ােধর দল েকননা তােদর িনেজেদর কথাই পর�র িবেরাধী!  

তারা একবার বেল আখতার শ�র জনয্ কাজ কের আবার একই সমেয় িনেজরাই শ�র হােত িনহত হওয়ার 

জনয্ তােক েদাষােরাপ কের। অনয্িদেক তাঁর মৃতুয্ �মাণ কের তাঁর সােথ শ�র কখনই ভােলা স�কর্ িছল না 

এবং িতিন কখনই শ�র জনয্ কাজ কেরন িন। 

খােরিজঃ ৯। জাবহাত আন নুসরা আল-কােয়দার সােথ স�কর্ িছ� কেরেছ এবং বাই’আত েভে� তােদর 

েবঈমািন অবয্াহত েরখেছ- তবুও এটা মুবাহালার ফল নয়? 

জবাবঃ জাবহাত আন নুসরা �মাণ করল তারা বাই’আেতর বয্াপাের সবসময়ই সতয্বাদী িছল যখন তারা আল-

কােয়দা েথেক আলাদা হেয় িগেয়েছ। কারণ জাবহাত আল-কােয়দা েথেক আলাদা হেয়েছ তােদর সােথ আেলাচনা 

করার পর এবং অনুমিত েনয়ার পর।  

এটা �মাণ কের জাবহাত যিদ তােদর েনতা হেত িব�� হেত চায় তেব সবসময়ই অনুমিত েনয়। তাই এিট 

আদনািন এবং বাগদািদর িমথয্া �কাশ কের েদয় যারা দািব কেরিছল জাবহাত বাই’আত ভ� কেরেছ এবং 

তােদর সােথ িব�াসঘাতকতা কেরেছ।  

েকননা জাবহাত �মাণ করল তারা েনতার অনুমিত না িনেয় বাই’আত ভ� কের না। অনয্িদেক বাগদািদ 

জাওয়ািহিরর �িত তার বাই’আত ভ� কেরেছ, িব�াসঘাতকতা কেরেছ এবং উ�াহর সামেন অেনক িমথয্া কথা 

বেলেছ। 
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তাই হয্া! মুবাহালা �মাণ করল জাবহাত তােদর বাই’আেতর বয্াপাের কতটা সতয্বাদী এবং তারা তােদর েনতার 

�িত কতটা আ�িরক এবং তারা েকবল তখনই িস�া� েনয় যখন তারা তােদর েনতার সােথ আেলাচনা কের 

এবং তােদর েথেক অনুমিত ও িদকিনেদর্শনা �হণ কের। 

অনয্িদেক মুবাহালা বাগদািদ ও আদনািনেক িমথুয্ক িহেসেব �কাশ কের িদল যারা কখনই তােদর কথা রােখ 

না, না বাই’আেতর �িত তারা ��াশীল! 

খােরিজঃ ১০। অিধকাংশ �প আেমিরকার অধীেন লড়াই করা শুরু কেরেছ এবং আেমিরকার িবমান হামলা 

�িতিদন শত শত মুসিলমেক হতয্া করেছ- যিদও এটা মুবাহালার ফল নয়। 

জবাবঃ এটা িছল সবেচেয় িনেবর্ােধর মত কথা! আেমিরকার অধীেন েযসব �প লড়াই করেছ তার সােথ 

মুবাহালার িক স�কর্? পির�ার হেয় েগল েলখেকর জবাব েদয়ার মত িকছু েনই তাই েস িনেবর্ােধর মত কথা 

বেল যাে�। 

আমরা আবারও বলিছ, মুবাহালািট িছল শায়খ আবু আবদু�াহ শািম ও আদনািনর মেধয্ আর শায়খ আবু 

আবদু�াহ এখনও আ�াহর রহমেত জীিবত আেছন যার �ারা �মািণত হয় িতিন মুবাহালােত আদনািনর িবরুে� 

তাঁর দাবীেত সতয্বাদী িছেলন। অনয্ �েপর সােথ মুবাহালার েকান স�কর্ েনই। 

খােরিজঃ ১১। আহরার আশ-শাম এমন কনফােরে� অংশ িনে� যা পি�ম এবং আরেবর মুনািফকেদর �ারা 

আেয়ািজত এবং তারা �ুেসডারেদর েথেক সাহাযয্ চাে�- যিদও এটা মুবাহালার ফল নয়। 

জবাবঃ এই ব�বয্িট আেগর ব�েবয্র মতই অজ্ঞতা ও মূখর্তায় পিরপূণর্! এর সােথ মুবাহালার েকান স�কর্ 

েনই। 

খােরিজঃ ১২। জাবহাত আন নুসরা (বতর্মান জাবহাত ফাতহুশ শাম) েযসব দল আেমিরকা �ারা সরাসির 

িনয়ি�ত েসসব দেলর সােথ ঐকয্ব� হেয় লড়াই করা েথেক িপছু হটেছ- এরপরও এটা মুবাহালার ফল নয়।  

জবাবঃ ওের অ�, মূখর্ খােরজী!  

তুিম িক েদখছ না েযসব দল আেমিরকার আেদশ অনুযায়ী চেল তােদর সােথ জাবহাত যিদ েযাগ েদয়া েথেক 

িপছু হেট, তেব জাবহােতর সােথ েয তাগুেতর সুস�কর্ েনই এিট িক তার অনয্তম বড় �মাণ নয়?  

অনয্িদেক খাওয়ািরজরা সবসময়ই জাবহােতর উপর এই অপবাদ িদেয় এেসেছ েয তারা তাগুেতর সােথ হাত 

িমিলেয়েছ। এর মাধয্েম আবার �মািণত হল আদনািন মুবাহালায় িমথয্া বেলিছল যখন েস আল-কােয়দােক 

অপবাদ িদেয়িছল তারা পথ�� হেয় েগেছ এবং সাহাওয়াত ও তাগুেতর সােথ হাত িমিলেয়েছ।  

িক� এখন েলখক িনেজই �মাণ করেছ আদনািন একটা িমথুয্ক! েকননা েলখক িনেজই সাক্ষয্ িদে� জাবহাত 

তাগুেতর সােথ হাত িমলায় িন...!! তােদর মুখ েথেকই সতয্ �কাশ েপেয় েগল...!! 
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খােরিজঃ ১৩। িহমস, দা’রা এবং দােমে� িবিভ� �প সরকােরর কােছ আ�সমপর্ণ কেরেছ, তােদর অিধকৃত 

জায়গা হািরেয়েছ এবং সরকােরর েদয়া বােস কের পািলেয়েছ- এরপেরও এটা মুবাহালার ফল নয়।  

জবাবঃ িহমস, দা’রা এবং দােমে�র �পগুেলা িক কেরেছ এর সােথ মুবাহালার িক স�কর্?  

আমরা আবারও বলিছ, মুবাহালািট িছল শায়খ আবু আবদু�াহ শািম ও আদনািনর মেধয্ আর শায়খ আবু 

আবদু�াহ এখনও আ�াহর রহমেত জীিবত আেছন যার �ারা �মািণত হয় িতিন মুবাহালােত আদনািনর িবরুে� 

তাঁর দাবীেত সতয্বাদী িছেলন। অনয্ �েপর সােথ মুবাহালার েকান স�কর্ েনই। 

আর বেল রাখা ভােলা, শােম মুজািহিদনেদর যত ক্ষিত হেয়েছ তার সব িকছুর জনয্ই িব�াসঘাতক খােরজী IS 

দায়ী েকননা খারািজ IS মুসিলমেদর উপর অবেরাধ িদেয় এবং তােদর আ�মণ কের কুফফারেদর সাহাযয্ কের 

যাে�। সুতরাং এ ক্ষিতর কারণ হে� খােরজী IS এর িব�াসঘাতকতা, মুবাহালা নয়...!! 

তাই এ খাওয়ািরজেদর আ’দ জািতর মত হতয্া করা জরুরী। 

খােরিজঃ ১৪। অহ�ার আর পথ��তার সদর্ােররা ল�ন এবং কানাডােত এিলজােবেথর আঁচেলর িনেচ বেস 

�মাগত েঘউ-েঘউ কের যাে�- এবং এরপেরও এগুেলা মুবাহালার ফল নয়। 

জবাবঃ ল�ন এবং কানাডার স�ািনত উলামােদর মত কের আর েকউ খাওয়ািরজেদর িমথয্ােক �কাশ কের 

েদন িন যারা তােদর সারা জীবন মুসিলম এবং মুজািহিদেনর সপেক্ষ লড়াই কের েগেছন।  

খাওয়ািরজরা তােদর কথার উ�র িদেত পাের িন অথচ শােয়খ ডঃ হানী িসবাই �কােশয্ তােদর িবতেকর্র 

আ�ান জািনেয় যাে�ন। িবতেকর্ তাঁর মুেখামুিখ হওয়ার মত ক্ষমতা তােদর েনই।  

তাই স�ান ও ই�েতর কথা খাওয়ািরজেদর মুেখ িকভােব েশাভা পায় যখন িক না তারা শােয়খ হানী িসবাইেয়র 

সােথ িবতেকর্ মুেখামুিখ না হেয় তারা কাপুরুেষর মত পািলেয় েবড়াে�? 

তাই খাওয়ািরজরাই ই�ারেনেট িমথয্া ছিড়েয়, �মাণ ছাড়া তাকিফর কের এবং এসব উলামােদর সােথ িবতেকর্ 

না বেস কুকুেরর মত েঘউ েঘউ কের যাে�...!! 

(েনাটঃ মূলতঃ গৃহবি��, নজরদারী, �মন িভসায় িনেষধাজ্ঞা আেরাপ, ৈবি�ক িজহােদর বৃহ�র �াথর্রক্ষা ইতয্ািদ 

িবিভ� কারেণ অেনক ভাই এবং উলামা সরাসির ময়দােন উপি�ত থাকেত পােরন না... একমা� গ�মূখর্রাই 

এজাতীয় অিভেযাগ উথাপন করেত পাের... তাহেল ঐ সকল বয্ি� যােদরেক খাওয়ািরজরা িনেজেদর অনুকরণীয়-

অনুসরণীয় বািনেয়িছল তােদর বয্াপােরও িক “এিলজােবেথর আঁচেলর িনেচ অব�ানকারী” কথািট �েযাজয্ হেব 

না? েযমন- আে�ম েচৗধুরী, আবু বার’আ! নািক িনেজেদর েক্ষে� একথা বলার সুেযাগ েনই!?)  
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খােরিজঃ এখােন মুবাহালার পর ঘেট যাওয়া অ� িকছু িবষেয়র কথা বলা হল, তাই আমােদর েকান েনতা শহীদ 

হেলই হাসাহািস ও েঘউ-েঘউ কর না। 

জবাবঃ নিব ملسو هيلع هللا ىلص এক হািদেস বেলেছন, “খাওয়ািরজরা হল জাহা�ােমর কুকুর”। তাই খাওয়ািরজরা কুকুেরর মত 

েঘউ েঘউ কের, কুকুেরর মত চলা-েফরা কের এবং কুকুেরর মত মের।  

তাই যখন খােরজী আদনািন মারা েগল তার জনয্ েকান ই�ত-স�ান েনই েকননা েস এমন এক েলাক কুকুেরর 

মত জীবনযাপন করত এবং কুকুেরর মত মারা পেড়েছ। এবং যখন একজন খােরজী কুকুেরর মত মারা পেড় 

তার জনয্ স�ান অনুভব করার িকছু েনই। 

এখােন একটা কথা বেল রাখা দরকার; খােরজী IS �ুেসডারেদর িবমান হামলায় িনহত আদনািনেক শহীদ 

িহেসেব �মাণ করার জনয্ অেনক েচ�া কের যাে�। িক� তারা েয িবষয়টা লুিকেয় যাে� তা হল, ে�ান হামলার 

িবষয়িট এখনও িনি�ত নয় এবং এর িভি� হল এমন িনউজ িরেপাটর্ যার িন�য়তা েনই।  

আমরা েদখেত পাি� একবার আেমিরকা হামলার দায় �ীকার করেছ এবং আেরকবার রািশয়া দায় �ীকার 

করেছ। তাই েদখা যাে� িবষয়টা পর�র িবেরাধী।  

িক� খােরজী IS এর অনুসারীরা যা বলেত চাে� না তা হল েবশ িকছু িরেপােটর্ বলা হে� আদনািন তার িনেজর 

দেলর েলােকর হােত মারা পেড়েছ।  

অনয্ কথায় বলেত হয়, েস �ুেসডারেদর হােত মারা পেড়িন বরং েস িনেজর দেলর েলােকর হােত মারা 

পেড়েছ....!! এবং �ায়ই িব�াসঘাতক ও অপরাধীরা এভােব মারা পেড়। তারা তােদর িনেজর েলােকর হােতই 

মারা পেড়...!! 

 

িবেশষ ��বয্ঃ 

আদনািন দুই জায়গায় দুিট ব�বয্ িদেয়িছল। একিট িছল শােয়খ আবু আবদু�াহ শািমর সােথ মুবাহালায় যার 

িশেরানাম িছল “তাহেল আমরা সবাই বিল িমথুয্কেদর উপর আ�াহর লানত বিষর্ত েহাক”। আেরকিট িছল তার 

অনয্ ব�েবয্ যার িশেরানাম “এটা আমােদর মানহাজ নয় এবং কখনও হেবও না” 

মুবাহালােত েস েয ব�বয্ িদেয়িছল তা হল, “েহ আ�াহ! আমােদর মেধয্ েয িমথয্া বলেছ তার উপর েতামার 

গজব বষর্ণ কেরা।” অনয্ভােব বলেল,  

েস আ�াহ তা’আলার িনকট এ দািব কেরিন েযন তােদর মেধয্ েয িমথুয্ক েস েযন মারা যায়। েস মুবাহালায় 

আ�াহর িনকট শুধু গজেবর দু’আই কেরিছল। এবং এর মােন মৃতুয্ িকংবা হতয্া নয়। 

এবং এ িবষয়িট তােদর অনয্ এক ব�া তুিকর্ িবন আিলর সা�িতক এক ব�বয্ েথেক িনি�ত হয় েযখােন েস 

মুবাহালার বয্াপাের আদনািনর পক্ষ অবল�ন কের বেলেছ আদনািন শুধু আ�াহর িনকট েয িমথুয্ক তার উপর 
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গজেবর দু’আ কেরিছল এবং েস কারও মৃতুয্ কামনা কেরিন। এবং তুিকর্ িবন আিল (IS এর �ধান মুফিত) 

আরও বেল “কারও উপর অিভশাপ মােন তার মৃতুয্ নয় বরং এর মােন হে� জান-মােলর ক্ষয়ক্ষিত এবং 

অনাকাি�ত ঘটনা।” 

িক� অনয্িদেক েস “এিট আমােদর মানহাজ নয় এবং কখনও হেবও না” িশেরানােম েয ব�বয্ িদেয়িছল েসখােন 

আদনািন বেলিছল, “েহ আ�াহ! যিদ এ রা�িট খাওয়ািরজেদর রা� হয় তেব এর েকামর েভে� দাও, এর 

েনতােদরেক হতয্া কর এবং এর পতাকা নািমেয় দাও......” অনয্কথায়, ি�তীয় ব�েবয্ েস আ�াহর কােছ দু’আ 

কেরিছল যিদ তারা খােরজী হেয় থােক তেব এই �েপর েনতারা েযন মারা পেড়, িক� েস মুবাহালার সময় 

এমন েকান কথা বেল িন। 

তাই আদনািনর মুবাহালার ব�বয্ েযখােন েস আ�াহ তা’আলার কােছ গজেবর দু’আ কেরিছল, এর সােথ তার 

অনয্ ব�েবয্র পাথর্কয্ আেছ েযখােন েস দু’আ কেরিছল আ�াহ তা’আলা েযন তােদর হতয্া কের যিদ তারা 

খােরজী হেয় থােক। 

এর মােন হে� আদনািনর মৃতুয্ এবং জাবহাত ও অনয্ানয্ �েপ তার �িতপেক্ষর মৃতুয্র মােঝ পাথর্কয্ আেছ।  

এর কারণ হল আদনািন বেলিছল  “েহ আ�াহ! যিদ এ রা�িট খাওয়ািরজেদর রা� হয় তেব এর েকামর েভে� 

দাও, এর েনতােদরেক হতয্াকর এবং এর পতাকা নািমেয় দাও”, িক� েস মুবাহালােত একথা বেলিন। 

েস মুবাহালােত একথাও বেলিন “েহ আ�াহ আমােদর মেধয্ েয �প িমথয্া বলেছ তুিম তােদর েনতােক হতয্া 

কর...।” েস মুবাহালােত একথাও বেলিন “েহ আ�াহ! আমােদর মেধয্ েয �প িমথয্া কথা বলেছ তুিম তােদর 

েনতােদর হতয্া কর...”,  

বরং েস শুধু তার �েপর েনতােদর হতয্ার দু’আ কেরিছল যিদ তারা খােরজী হেয় থােক এবং িমথয্া বেল থােক। 

েস আ�াহর কােছ অনয্ �েপর েনতােদর মৃতুয্ কামনা কেরিন যিদ তারা িমথয্া বেল থােক...!! 

এর মােন দাড়ায়, আদনািনর ব�বয্ অনুসাের IS’র েনতারা যিদ িনহত হয় তেব তারা খােরজী এবং িমথুয্ক। 

অনয্িদেক যিদ জাবহাত িকংবা অনয্ �েপর েনতােদর েকউ িনহত হয় তেব এর মােন এ নয় েয তারা িমথয্া 

বেলিছল েকননা আদনািন তার �িতপেক্ষর মৃতুয্েক তারা িমথয্া বলেছ িক না এ বয্াপাের মানদ� বানায় িন...!! 

েস শুধু তার িনজ �েপর জনয্ মৃতুয্েক মানদ� বািনেয়িছল, তার �িতপক্ষেদর জনয্ নয়...!! 

 

উপসংহারঃ 

আদনািন তার “এিট আমােদর মানহাজ নয় এবং কখনও হেবও না” শীষর্ক ব�েবয্ বেলিছল, “েহ আ�াহ! যিদ 

এ রা� খাওয়ািরজেদর রা� হয় তেব এর েকামর েভে� দাও, এর েনতােদরেক হতয্া কর এবং এর পতাকা 

নািমেয় দাও...”। 
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আদনািনর এ ব�বয্িট আ�াহর রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص’র জমানায় আবু জােহেলর েনতৃ�াধীন কুরাইশ মুশিরকেদর ব�েবয্র 

সােথ িমেল যায়।  

আ�াহ তা’আলা সুরা আনফােলর ৩২ নং আয়ােত এ বয্াপাের বেলন,  

“এবং �রণ কর যখন তারা (মুশিরক) বলল, ‘েহ আ�াহ! যিদ এিট (কুর’আন) আপনার পক্ষ েথেক 

আগত সতয্ িকতাব হেয় থােক তেব আপিন আমােদর উপর পাথেরর বৃি� বষর্ণ করুন এবং আমােদর 

উপর কিঠন শাি� চািপেয় িদন’।”  

তাই আ�াহ এই দু’আ কবুল করেলন এবং তােদর শাি� িদেলন। এভােব আ�াহ তা’আলা মুশিরকেদর শাি� 

িদেলন যখন তারা আ�াহ তা’আলার িনকট শাি� কামনা কেরিছল। 

একইভােব মুশিরকেদর মত কের আদনািন বেলিছল,  

“েহ আ�াহ! যিদ এ রা� খাওয়ািরজেদর রা� হয় তেব এর েকামর েভে� দাও,  

এর েনতােদরেক হতয্া কর  

এবং এর পতাকা নািমেয় দাও,  

এর ৈসনয্েদর সিঠক পথ েদখাও।  

েহ আ�াহ! যিদ এিট ইসলামী রা� হয়, যিদ এিট েতামার িকতাব এবং েতামার রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص’র সু�াহ �ারা 

পিরচািলত হয়,  

েতামার দুশমনেদর সােথ যুে� িল� থােক তাহেল এেক অটল রােখা, এেক ই�ত দাও, এেক িবজয় 

দান কেরা, সারা িব�বয্াপী এেক কতৃর্� দাও, এবং এেক নবুয়ােতর আদেল িখলাফা বানাও।  

েহ মুসিলমগণ! আপনারা সবাই আিমন বলুন।” 

তাই আজেক আমরা িন�রূপ েদখেত পাি�। আদনািন বেলিছল যিদ তারা খােরজী হেয় থােক- 

 “তাহেল েযন এর েকামর েভে� েদয়া হয়”- আমরা েদখিছ IS �মাগত তােদর দখলকৃত ভূিম হারাে�। 

অব�া এতই খারাপ েয আদনািন তার েশষ ব�েবয্ তার ৈসিনকেদর মরু অ�েল সের যাওয়ার জনয্ 

��ত থাকেত বেলেছ েকননা তারা তােদর সব ভুিম এেক এেক হারাে�।  

এবং েস তার ৈসনয্েদর সাহস না হারােনার জনয্ এবং সবর্দা লড়াই করার �িত �িতজ্ঞাব� থাকার জনয্ উৎসাহ 

িদেয়েছ। তাই এ ব�বয্ �মাণ কের তারা িনেজরাই তােদর িবশাল পরাজেয়র সাক্ষী এবং এিট িদন িদন েবেড় 
চলেছ। IS’র েকামর িকভােব েভে� েগেছ এটা বুঝার জনয্ এর েচেয় ভােলা উদাহরণ আর হয় না। 

১। 
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 “এর েনতােদর হতয্া কর”- বাগদািদ সহ কেয়কজন েনতা ছাড়া তােদর সব েনতা িনহত হেয়েছ। এবং 

এ কথা বেল আসেল আদনািন িনেজর কবর িনেজই খঁুেড়েছ। েস িনেজই �মাণ কেরেছ েস খাওয়ািরজেদর 

অ�ভুর্�। 

 “এর পতাকা নািমেয় দাও”- খােরজী IS এর সদসয্রা এখন িনেজরাই িবভ� এবং তারা এেক অনয্েক 

তাকিফর কের। এটা �মাণ কের তােদর মানহাজ স�েকর্ ধারণা েনই এবং েকান ঐকয্ও েনই। তাই 

হয্া! আদনািনর দু’আ কবুল হেয়েছ। তােদর পতাকার পতন হেয়েছ এবং তারা িনেজরাই িবিভ� উপদেল িবভ�। 

আদনািন আরও বেলিছল যিদ তারা ইসলামী রা� হয় এবং যিদ কুর’আন, সু�াহ িদেয় শাসন পিরচালনা কের, 

ইসলােমর দুশমনেদর সােথ যু� কের তাহেল- 

 “েযন আ�াহ এেক অটল রােখ”- িপেকেক’র মিহলা ৈসনয্েদর মুেখামুিখ না হেয় যখন IS এর ৈসনয্রা 

পলায়ন কের তখন অবশয্ই এটা অটল অব�ায় েনই...!! তারা মিহলােদর েথেক পািলেয় েবড়াে�...!!  

এবং তারা যুে�র ময়দান েথেক পািলেয় েগেছ। এবং এর সা�িতক উদাহরণ হে� তারা জারবালুস েথেক 

েকান �কার লড়াই না কেরই পািলেয়েছ; তােদর শ�রা েসখােন �েবশ করার আেগই তারা পািলেয়েছ...!! 

বুঝাই যাে� ময়দােন তারা অটল অব�ায় েনই...! 

 “েযন এর ই�ত বািড়েয় েদয়া হয়”- IS ইরাক ও িসিরয়ােত �মাগত ভুিম হারােনার ফেল তারা 

িনেজেদরেক এত অপমানজনক অব�ায় িনেয় েগেছ েয শ�রা এখন তােদর বািড়-ঘের আ�মণ করেছ 

এবং তােদর মিহলােদর যুে�র মাল িহেসেব তুেল িনেয় িগেয় ধষর্ণ করেছ...!! তারা তােদর মিহলা ও পিরবােরর 

ই�ত রক্ষা করেত পাের না এবং তােদর জনয্ েকান স�ান অবিশ� েনই...!! 

 “এেক েযন িবজয় দান করা হয় এবং িব�বয্াপী েযন এর কতৃর্� �িতি�ত হয়”- IS সব জায়গায় আব� 

হেয় পেড়েছ। আফগািন�ান, িলিবয়া, েসামািলয়া, ইেয়েমন এবং অনয্ জায়গায় তােদর মািটর সােথ িমিশেয় 

েদয়া হেয়েছ এবং তােদর িমথয্া সবার কােছ িদেনর আেলার মত পির�ার হেয় েগেছ। তাই যখন সবার কােছ 

তােদর িমথয্া �কাশ েপেয় েগেছ তখন েসখােন িবজয় েকাথায়? সবখােন যখন তারা পরািজত হে� তখন 

“িব�বয্াপী তােদর কতৃর্�’ েকাথায়...?” 

[েনাটঃ বাংলােদেশও এটা �তীয়মান] 

 “েযন এিট নবুয়ােতর আদেল িখলাফত হয়”-  

আলহামদুিল�াহ, এটা সবার কােছই পির�ার েয, 

 ক) তােদর এটা িখলাফাই নয় েকননা িখলাফা মুসিলমেদর মােঝ ঐকয্ ৈতির কের এবং তােদর রক্ষা 

কের। অথচ IS সবজায়গায় অৈনকয্ ৈতির করেছ এবং িনেজেদরেকই রক্ষা করেত পাের না, মুসিলম স�দােয়র 

কথা েতা বাদই িদলাম। 

২। 

৩। 

১। 

২। 

৩। 

৪। 
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 খ) তােদর এটা নবুয়ােতর আদেল িখলাফত নয় েকননা নিব ملسو هيلع هللا ىلص’র অনয্তম গুণ িছল সতয্বািদতা। অথচ 

IS এত েবশী পিরমােন িমথয্া বলেছ েয তারা আমােদর দা�ােলর কথা �রণ কিরেয় েদয়। 

 গ) তারা েকান সিহহ ইসলামী দলই না। বরং তারা এমন এক দল যার েনতারা হল ক্ষমতােলাভী েচার 

যােদর একমা� উে�শয্ হল ধেমর্র েলবাস ধারণ কের ক্ষমতা ও ধন-স�দ লুেট েনওয়া...!! 

 

উপের আদনািনর আ�াহ তা’আলার িনকট েয দু’আ উে�খ করা হল তার উে�শয্ িছল এটা �মাণ করা েয, 

তারা িক খাওয়ািরজ নািক তারা কুর’আেনর আইন বা�বায়ন কের এবং ইসলােমর দুশমনেদর সােথ লড়াই 

কের।  

তাই সতয্িন� েযেকান বয্াি�র এ বয্াপাের িচ�া-ভাবনা করা উিচত...!  

আ�াহ তা’আলা বেলনঃ  

“ 

অবশয্ই এেত তার জনয্ উপেদশ রেয়েছ যার অনুধাবন করার মত অ�র রেয়েছ এবং েয এক মেন �বণ কের। 

” 
[ সরুা কা’ফ : ৫০:৩৭ ] 


